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Bestyrelsens klumme:
I henhold til kalenderen har foråret
længe stået for hangardøren. I henhold
til virkeligheden har det imidlertid været
en stor vandpyt, der stod for hangardøren! Denne vinter må overgå i historien
som den flyvefattigste nogensinde, så
hvis syndfloden skyldes CO2, kan vi
have god samvittighed; der kan ihvertfald ikke være tale om CO2 fra enmotorede stempelfly!
- Men intet er som bekendt så skidt, at
det ikke er godt for noget. Vi må med
rimelighed kunne forvente, at 90% af
årets regn nu er faldet, så vi får flyvevejr
hver eneste dag fra 1. april til 1. november og indtil videre går det jo rigtig godt!
For der er, teoretisk set, nok at flyve til!
Vi har modtaget nogle spændende
invitationer. D. 31. maj er vi inviteret til
50 års jubilæum for Flugplatz Heide-Büsum og weekenden efter, altså d. 5. - 7.
juni, er vi inviteret til EAA222´s årlige flyin i Fälköping. For begge arrangementers vedkommende må vi desværre nok
konstatere, at de bliver ofret på Coronakrisens uretfærdige alter.
Datoen for KZ Rally 2020 er fastsat til
21. – 23. august, hvilket er ment som
et høfligt eksperiment, til gengældelse
af svenskernes venlighed. Den direkte
årsag er, at den næststørste begivenhed
i Sverige, Kräftstjärtsvängen i Siljansnäs, ligger i 2. weekend i august. Dette
arrangement trækker en stor del af
svenskerne og såmænd også en del
danskere, hvorfor vi ikke har set alle

disse glade mennesker til KZ Rally de
senere år.
Nu får de chancen, for vi har –aldeles
undtagelsesvis- rykket KZ Rally til dét,
der må betegnes som den 4. weekend
i august, så hele holdet får mulighed
for at besøge os og blive bespist og
fordrukket. Der er som sagt tale om
et eksperiment, så hvis det viser sig at
svenskerne kommer til KZ Rally i større
antal, sætter vi os ned og laver en
overordnet fremtidsplan sammen med
EAA222. Hvis ikke, vender vi formentlig tilbage til 1. weekend i august og
konstaterer, at vi har forsøgt. Kun tiden
kender svaret.
Når talen alligevel falder på KZ Rally,
så har det vist sig, at vi har en bunden
opgave. Firmaet, der i sin tid scannede
de ca. 10.000 KZ tegninger, blev i sin
tid lovet fyrstelig afregning i form af en
flyvetur i et veteranfly. Dén gæld er aldrig blevet betalt. Vi har derfor inviteret
en håndfuld personer fra firmaet til KZ
Rally, hvor vi påtænker at bespise dem
og give dem en flyvetur. Hvis du kommer til KZ Rally og hvis du har lyst til at
give en rundflyvning som tak for hjælpen, hører vi gerne fra dig! Dog må det,
som tiderne pt. arter sig, sige sig selv, at
KZ Rally 2020 hænger i en noget tynd
tråd. Vi kan næppe gøre andet end at
se tiden an. Hvis det viser sig at KZ Rally
2020 ikke kan gennemføres forsvarligt, vil vi kigge på, om der kan laves et
éndags fly-in, så generalforsamlingen i
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det mindste kan gennemføres, om ikke
andet med minimalt deltagerantal, i et
lokale af tilstrækkelig størrelse. Alternativt kan evt. afstemning måske gennemføres digitalt. Vi informerer selvfølgelig i
god tid før det planlagte KZ Rally.
Vi skal ikke undlade at bringe en
sædvanlig opfordring. Arbejdet med
foreningens drift hviler på usandsynlig
få hænder, der indimellem også er
nødt til at udføre andre opgaver eller
ligefrem forsørge deres familier. Derfor;
hvis du nogle gange synes, du går og
småkeder dig eller hvis du synes der
er noget, KZ & V burde beskæftige sig
med eller gøre bedre, så skal du ikke
holde dig tilbage. Ethvert indslag bliver
hilst velkommen, særlig hvis det følges
op med en plan for, hvordan det lader
sig udføre.
En tilbagevendende dårlig samvittighed
hedder Young Eagles. Young Eagles er
et EAA koncept, der handler om at arrangere en flyvetur for nogle børn, for at
udbrede kendskabet til rekreativ flyvning
og, selvfølgelig, at skabe et fundament
for klubbens fremtid. EAA har lavet en
komplet ”køreplan” for Young Eagles
konceptet, så det personlige engagement handler mestendels om, at der
skal investeres noget tid, en flyvetur og
nogle smil. De sidste to ting kan man
forvente at få hjælp til, hvis man spørger. Any takers?
Tilbage er vist kun at ønske alle et
fornøjeligt forår!

Første 2-motoret under KZ&V’s experimental-vinger.
En Piper PA-23-160 Apache F fra 1959 med registreringen OY-AIK der igen er hjemmehørende på EKHV.
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L-Birds back to Normandy 2019

Af Martin B. Olesen

2019 var jubilæumsåret for D-Day i Normandiet.
Den 6 juni tidlig om morgenen startede
den største militære landgang af allierede
styrker nogensinde.
D-dagen skulle blive starten på afslutningen af anden verdenskrig.
I 2019 skulle dette fejres mange steder
rundt om i Europa og ikke mindst i
Frankrig.

dagens flyvning, på grund af kraftig
tordenvejr længere sydpå.
Vi fik en fantastisk modtagelse på den
tyske flyveplads. Der blev arrangeret
hangarplads til alle vores fly og vi blev
indlogeret på flyvepladsens lille hotel.
Sjældent har jeg oplevet sådan en
gæstfrihed.
Der blev udvekslet røverhistorier med
vores nye tyske venner og historierne

blev konsumeret med god mad og
weissbier.
Næste morgen var vejret stadig en
udfordring, men vi omlagde ruten og
navigerede uden om tordenvejret.
Dette gav os et ekstra stop i Aachen, for
at tanke.
Igen var modtagelsen rigtig god. På
pladsen var der en gut som havde
samme flytype som dem vi fløj i. Han
var begejstret for vores arrangement, så

Et af arrangementerne i Normandiet (LBirds back to Normandy) skulle tiltrække mindre fly, altså fly som blev brugt
til observation og kurér og dirigering af
artilleriild.
Vi var nogle stykker i DK, som syntes,
at det kunne være en spændende tur,
så vi samlede 4 stk. Piper L-4 (Cub) og
Villy Seemann fløj derned i sin Auster
MK 5.
Den 4 juni satte vi kursen sydpå.
2 fly kom fra Holbæk og to stk. fra
Vamdrup.
Vi mødtes så på turens første stop,
som var Rendsburg i Tyskland. Herefter
fulgtes vi i let formation ned gennem
Tyskland, men da vi kom til Echsendorf
i Tyskland satte vejret en stopper for
4
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da vi lettede fra Aachen var vi fem fly i
flot formation mod Belgien.
Første stop i Belgien blev Namur. Igen
en lille fin plads med masser af aktivitet.
Her mødte vi spændende mennesker.
Mens vi sad og spiste frokost kom der
en ældre herre over til bordet.
Han kunne høre, at vi var danskere, så
han ville lige fortælle, at han ofte havde
været i Danmark i starten af 80´erne.
Han var tidligere Belgisk testpilot og
havde leveret en del af de Danske F-16
da de blev indfaset.
Efter frokost satte vi kursen mod
Frankrig velvidende, at der var et kraftigt
nedbørsområde over det meste af det
nordvestlige Frankrig.
Efter en times flyvning måtte vi erkende
at vejret var for dårligt. Vi fløj i minimumshøjde og sigtbarheden blev så
dårlig, at vi ændrede kursen mod nord
og fandt en lille øde flyveplads og lande
på.
Her fik vi tøjret flyene og inden vi var
færdige kom det dårlige vejr ind over
os. Det blæste og regnede og det blev
hurtigt klart, at vi måtte blive der for
natten.
Der var ingen mennesker at se i området, så udsigten til at sove i telt i regn
og blæst var ganske klar.
Mens vi stod i ly for vejret kom der en
gut ind på flyvepladsen. Han havde

1 • 2020

5

D- day

tidligere set flyene i lav højde flyve mod
den lille plads og tænkte, at vi måske
havde brug for lidt hjælp. Gutten hed
Pascal og var selv fritidspilot.

Vejret var stadig tvivlsomt, men vi havde
lagt lidt alternative flyvepladser ind på
ruten, så vi kunne lande i tilfælde af
dårligt vejr.

Han havde en hangar på pladsen, men
her fik vi ikke flyene ind, da han selv
havde fyldt den med veteranfly, men
Pascal var en rigtig flink fyr. Han fik
arrangeret transport ind til byen SaintQuentin, hvor han forhandlede en god
pris med et hotel og vi fik en dejlig og
hyggelig aften med god fransk mad.

Vi måtte også bruge en af disse pladser
på den sidste del af turen, da endnu
et tordenvejr tvang os til at lande i en
større lufthavn i Beauvais.
Vi fløj hurtigt videre, da uvejret var
drevet over, og endelig efter halvanden
times flyvning kunne vi lande på Saint
André.

Pascal hentede os efter en god nats
søvn og vi var klar til at flyve det sidste
stræk ned til Saint André de L´eure.

Det var dejligt endelig, at være fremme
efter et par dages flyvning og de følgende dage skulle også blive ganske

spændende. Desværre var vejret meget
ustadigt og den efterfølgende dag
forventede man at stormen Miquel ville
ramme store dele af Normandiet og
det planlagte arrangement med en stor
formation af 70 fly langs invasionsstranden måtte aflyses.
Vi benyttede den sidste eftermiddag
i roligt vejr til at lave lidt formationsflyvninger sammen med vores Norske
venner.
Imens havde arrangørene travlt med
at finde hangarplads rundt omkring i
Normandiet, så vi kunne få flyene ind
og stå i læ for stormen.

Kenneth Maigaard over Mulberry Bridge

6
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Desværre kollapsede en hangar i stormen på en af de pladser hvor flyene fik
shelter, så en enkelt Stinson L-5 blev
svært beskadigt og er nu under genopbygning.
Det ustadige vejr skulle ikke ødelægge
vores gode humør, så vi legede en
bil og kørte ud til Arromanches ved
Omaha Beach og deltog i festlighederne. Det var virkelig en folkefest
med veteraner, udstillinger og masser
af køretøjer fra krigen. Der blev kigget
på museer, og der var også enkelte fly
i luften som P-51 Mustang jagere og
C-47 Skytrooper.
Den næste aften var vejret helt fantastisk. Egentlig skulle vi til et arrangement
hos borgmesteren og have en tak for
vores deltagelse i D-dags arrangementet, men et af mine mål med turen, var
at flyve ud til kysten og se det hele fra
oven. En af de andre deltagere fra Danmark, Kenneth Maigaard havde samme
plan, så vi tankede flyene og fløj afsted.
Normandiet er utrolig smuk på den tid
af året. Der er mange slotte og herregårde. Det er frodig med flotte farver i
landskabet.
Undervejs kom vi forbi Merville Batteriet, som i dag er et museum og
mindested. Da vi nærmer os stranden
fornemmer vi, hvor stor og voldsom
Operation Overlord var.

Det var en flot og oplevelsesrig tur og
folk vinkede da vi fløj langs strandene i
vores gamle amerikanske militærfly.
Hele turen gav mig lidt stof til eftertanke.
Jeg var glad for at flyve den tur langs
invasionsstrandene. Det fik mig til at
tænke på de unge mennesker der tog
beslutningen om at kæmpe en kamp
på fremmed jord. De vidste at chancen
for at vende tilbage, var lille, men jobbet skulle gøres.
Også danske unge mænd og kvinder
tog sagen i egen hånd og drog ud for at
slås mod nazismen. Krigssejlere, piloter,
officerer og modstandsgrupper.

Kjeld Rønnhof var bare en af de danske
piloter, som fløj ind over strandene den
6 juni 1944.
Deres indsats bliver ikke glemt, når vi
kan komme ud og vise historien frem
for folk.
Vi havde en rigtig god tur med de
udfordringer man nu kan forvente vejrmæssigt på den årstid, men vi mødte
en masse spændende mennesker og
fik nye venner.
Turen har bestemt vækket min appetit
for at komme mere på lange ture. Og
selv om man ikke cruiser så hurtigt i en
Cub, så er det god balsam for sjælen.
Med ønsket om en god flyvesæson
med masser af CAVOK

Der er masser af kratere i terrænet, fra
de massive allierede bombardementer.
Desuden står meget af de allieredes
landgangshavn Mulberry stadig ud fra
Omaha Beach.
1 • 2020

7

Jorden rundt

Jorden rundt med en
20 HK Mercedes-Benz
flymotor

I august 1928 startede Friedrich Karl
von Koenig-Warthausen på et stort
eventyr: Han ville prøve at sætte en
ny rekordtid for flyvning til Moskva
i hans Klemm-Daimler-Letvægtsfly
L20. Ankommet der besluttede han
sig spontan for at lave en komplet
jordomflyvning, for at kunne vinde
”Hindenburg-Pokalen” for langdistanceflyvning. Det monoplane fly blev drevet
af den robuste og tilladelige MercedesBenz tocylindrede flymotor F 7502. På
Mercedes-Benz Museet kan man i dag
se en autentisk rekonstruktion af L20
motoren, som von Koenig-Warthausen
brugte til hans jordomflyvning. I dag, er
Daimler engageret i fremtidens mobilitet i luften, og de er involveret i opstarten af Volocopter.

” Mit 20PS und Leuchtpistole”. Rejsen
var kun beregnet til at tage nogle dage,
men kom til at tage mere end 15
måneder.
Gennem natten over Berlins lyshav til
Polen. I den tidlige morgensol dukker
Danzig op, grænsen til Sovjetunionen
bliver passeret mellem landsbyerne

Bigosowo og Balbino ved Dünaburg.
Anstrengelserne med den lange flyvetur
var nu begyndt at sætte sine spor,
men piloten havde kun rekordforsøget
i hovedet og tænkte kun på at nå til
Moskva hurtigst mulig. Da han ankom
uden afbrydelser, var det en verdensrekord, aldrig før havde noget fløjet så
langt med et letvægt motor. ”Da jeg

Klemm-Daimler letvægts fly L20 i Mercedes-Benz Museet. ”legende rummet 3: Omvæltninger – Diesel og Kompressorer”. I 1980 bliver flyet præsenteret i museet og
med originale dokumenter fra baron Von Koenig-Warthausen.

Det er tidlig morgen den 11. august
1928, da den 22-årige baron Friedrich
Karl Frei von Koenig- Warthausen,
letter fra Berlin-Tempelhof til Moskva.
Han havde døbt hans Klemm-DaimlerLetvægtsfly L20 ”Kamerad”. ”Jeg fløj to
gange rundt om pladsen, for at tage
afsked og for at komme op i højden. Efter jeg var steget til 200 meter, affyrede
jeg den grønne kugle fra signalpistolen
som afsked til vennerne på jorden. Og
så var det bare afsted!”, sådan beretter
Koenig- Warthausen senere i hans bog
8
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ankom til Moskva, kunne jeg vinde
”Hindenburg- Pokalen” der blev tildelt
den bedste tyske amatørpræstation
med et sportsfly, og jeg ville absolut
blive ”Hindenburg- flyver”.

Længsels flyvning

Rigspræsident Paul von Hindenburg stiftede i 1928 prisen ”Hindenburg-Pokal”
med en pengepræmie på 10.000 Rigs
Mark. Med sådan en gevinst ville udgifterne til købet af L20 være dækket, den
var blevet betalt af hans forældre: 7250
Rigs Mark lød prisen på i 1928 for
monoplanflyet købt hos Klemm GmbH
i Sindelfingen.
Flyet blev drevet af den 15 kW (20PS)
stærke Mercedes-Benz flymotor F7502,
der vækker tanker hen på epoken
omkring Charles Lindberg og hans
transkontinentale flyvninger. Med overskriften ”Et Passagerfly” /”Ein Volksflugzeug”, beretter ”Berliner Zeitung”
d. 12. februar 1928 om udviklingen af
Hanns Klemm’s Letvægt fly som L20
hvor den robuste Mercedes-Benz motor
bliver betegnet som nøgle til fremtidens
luftfart – det svare til hvad der på det

Baron Von Koenig-Warthausen foran hans Klemm-Daimler letvægts fly L20 Kamerad”.
1928-1929 fløj han jorden rundt i dette fly. For etapen fra Berlin over Moskva til Teheran modtager han ”Hindenburg-Pokalen” 1928.
tidspunkt skete indenfor Automobilbranchen.
Baron von Koenig-Warthausen’s rekordforsøg til Moskva forløber først som

Fly konstruktør Hanns Klemm (Højre)
foran hans fly, omkring 1920.

planlagt, men om eftermiddagen d. 12.
august 1928 bliver vejret dårligt med
regn, at flyveturen bliver fløjet med jernbaneskinnerne som guide. Ca. 20 minutter før den russiske hovedstad bliver
sigtbarheden så dårlig at han bliver nød
til at lande på en mark. Her fortæller en
borgermester i den nærliggende by at
han næsten har nået sit mål, ”seksten
timer har det taget at tilbagelægge de
1700 km”, fortæller von Koenig- Warthausen i hans bog, ” med min flyvetur
blev den tidligere verdensrekord der var
sat af 2 franskmænd langt overgået”.
Dommerne anerkender ikke rekorden
pga. af den omvej, der var nødvendig at
tage ved grænseovergangen til Sovjetunionen. Der var tvivl om anstrengelsen
var nok til at vinde ”Hindenburg-Pokalen”, og samtidig planlægger flere unge
piloter lignede tur med et letvægts fly.

Med 20PS rundt om jorden

Så indenfor får dage tager den unge
baron en spontan beslutning: Efter
den fremragende erfaring med hans
”Kamerad” begynder han på en tur
rundt om jorden. Forberedelsen er klar:
Forældrene sendte ham 500 Rigs Mark,
L20’eren får en ny propel med et tynd
messinglag for beskyttelse mod vind
og vejr. Der bliver købt lidt værktøj, et
ekstra hjul og ammunition til signalpistolen. ”… Og jeg købte et landkort
over Sydrusland…”.
Det bliver starten for Hanns Klemm’s
letvægts flys rejse jorden rundt. Flypio1 • 2020
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liggende cylindere med en kapacitet
på 884cc (75 mm Boring X 100 mm
slag) en ydeevne på 15kW (20PS) ved
3.000 U/min. I L20’eren bliver propellen bragt til hastighed på 1.000 O/Min
med et tretrins reduktionsgear.
Motoren er en af mange i Daimler-Benz
AG succesrige flymotorer. Den første
blev udviklet af dr. Friedrich Herman
Wölfert den 10. august 1888, og herfra
blev de løbende udviklet.

Klemm-Daimler letvægts fly L20 over Sindelfingen. Til venstre i billedet ses vejen til
Leonberg, til højre ses vejen til sygehuset der findes i dag, i midten af billedet ses Herrenwäldlesberg. Billedet er fra 1928.
neren Klemm bliver født i Stuttgart i
1885 – et år før Carl Benz’ opfindelse
af automobilen – han studerede til
civilingeniør på den tekniske højskole i
hans hjemby. Han skiftede dog hurtigt broer og højhuse ud til fordel for
luftfart: Under første Verdenskrig bliver
han leder af afdelingen i Dornier, Friedrichhafen, hvor de som forsøg bygger
luftskibet Zeppelin.
I april 1918 blev Klemm chefkonstruktør for flyproduktion hos Daimler-MotorGesellschaft (DMG). Det er på det
tidspunkt de første konstruktioner af
Daimler L11 und L14 jagt og rekognosceringsfly bliver til, disse design kommer dog ikke i produktion. Da ifølge
Versailles-traktaten fra 1919, er det
forbudt at bygge eller importere fly og
andre flydele i Tyskland. Klemm overtager stillingen som teknisk direktør for
Daimler i Sindelfingen. Men Ingeniøren
arbejder videre med hans drøm om et
”fly til alle”. Den første blev en Daimler
L15 i 1919, men gennembruddet bliver
med letvægtsflyet L20.

videre har offentligheden manglet det
enkle, billige, let at flyve og et fly der er
nem at flyve individuelt. Det er et hul
som Klemm vil lukke med L 20’eren,
den er monteret med den dertil tilpassede 20PS letvægts flymotor designet
af Dr. Ing. Ferdinand Porsche, der var
direktør og chefdesigner hos DaimlerMotoren-Gesellschaft. ¨
Blandt piloterne der flyver med Klemm
flyene er der flere berømtheder som
Ernest Udet og Elly Beinhorn, hun bliver
senere gift med Auto-Union racerkører
Bernd Rosemeyer.

Med letvægt i 6.700 meters
højde
Den 48 kilo lette, luftkølede flymotor
F 7502 med to horisontale modsat

Dengang for 130 år siden var det den
1,8 kW (2,5PS) stærke Daimler encylindretmotor der var drivkraften for Wölferts ”Styretøjs ballon”, hvorimod sidst
i 1930’erne hvor den store MercedesBenz V12- flymotor opnåede en ydelse
på næsten 2.059 kW (2.800 PS).
F7502 viser sig at være den rigtige motor for Klemm-Daimler letvægtsfly, med
den opnår L20’eren optil 125 km/t ved
horisontal flyvning, og klatrer til 1.000
meter på otte minutter uden passager
og kan (også uden passager) nå en
højde på 6.700 meter, at den kunne
nå disse højder, var vigtig for baronens
jordomflyvning: og på kun otte minutter kunne det 7,30 meter lange monoplane fly med den vingebrede på 13
meter klappes sammen til kun at fylde
6,50 x 1,50 x 2,20 meter. Hermed
kunne flyet opbevares i et skur eller garage og det kunne transporters efter en
bil. Ved landing off-pist er flyet med sit
faste chassis uden en kontinuerlig aksel
og lave tyngdepunkt overbevisende.
Friedrich Karl von Koenig-Warthausen
starter med hans L20 fra Moskva med
retningen mod Orienten. Han oplevede
flypladser uden haller og skurer, han fløj

Klemm våger skridtet og bliver selvstændig, da Daimler-Benz AG vil koncentrere sig om automobiler og indstiller alt flyproduktion. Hans virksomhed
blev grundlagt i 1926 i Sindelfingen,
tæt på flyvepladsen Stuttgart-Böblingen. I en brochure, der blev udgivet i
1929, fortæller virksomheden om sine
produkter på det moderne flymarked
som følgende: Der findes sandsynligvis
fremragende fly til militær brug, men
vi har fly til aerobatik og racing, vi har
transportfly af høj kvalitet - men indtil
10
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Jorden rundt
blev en succes takke været pilotens
ydeevne men også den pålidelige L20,
og med hjælp fra mange mennesker
langs den lange flyrute. Dette beskriver
”Neue Zeitung Berlin” den 20. november 1929: ”Flyveturen skulle lykkes, ikke
kun fordi motoren er god, og ikke kun
fordi den unge pilot fik hjælp af mennesker på hele ruten, nej: Den mand
der sad bag roret i L20 ”Hünefeld”, var
en mand der nøjagtigt vidste hvad han
ville og som fløj med en idé i hovedet
og hjertet. ” Navnet ”Hünefeld” i artiklen
henviser til det nye navn på L20’eren,
som von Koenig-Warthausen kaldte
L20’eren efter hans ankomst til USA,
til ære for piloten baron Ehrenfried
Günther von Hünefeld, der deltog i den
første Øst-Vest flyvning over Nordatlanten i 1928.
Efter at være sejlet over Atlanten, startede von Koenig-Warthausen den 22.
november 1929, fra Bremerhaven ud
på den sidste etape på hans jordomflyvning, men pga. dårligt vejr afsluttes
hans tur med en nødlanding i Bevensen. ”Afslutning på flyveturen Berlin –
Asien – USA – Berlin” skriver baronen
næste dag i logbogen. I Bevensen bliver
Klemm- Daimler- letvægtsflyet L20 atter
gjort flyveklar, og den 28. november
1929 bragt tilbage til fabrikanten.

Rekonstruktion af rekord
flyet i Mercedes-Benz
Museet
over gamle fæstningsbyer og de store
vidder ved Kaukasus, over kamelkaravaner og kæmpe oliefelter med
mange boretårne. Ved et stop i Baku får
baronen den ide at flyve til eventyrbyen
Teheran i Persien. Ved hans ophold i
de fremmede lande lærte han om de
mange forskellige kulturer, og næsten
overalt får den unge pilot en hjertelig
støtte. Den fransksprogede persiske
avis ”Bote von Teheran” beskriver von
Koenig-Warthausen højst poetisk som
”en lysende stjerne, der kom fra himlen
som en komet”. Men det må have været vigtigere for den unge pilot, var nok
at han med hans flyvetur til Teheran
havde vundet ”Hindenburg-pokalen”
1928 - og havde nået det mål han
havde sat sig.

Hjem over oceaner og
kontinenter

Hjemturen gik tværs gennem Asien,
hvor stempler fra eventyrs agtige lande
1 • 2020

og steder hobede sig op i L20’erens
logbog: der iblandt Isfahan, Karatschi,
Jodhpur og Agra, og til sidst stop i
Asien, Bangkok og Singapore. Herefter
gik det med skib til Japan og efter nogle
fly etaper der gik det videre til Nordamerika.
Her fløj han tværs over De Forenede
Stater fra San Francisco til New York,
dog lige med en lille afstikker til Canada. Den tyske pilot bliver ofte fejret
for hans bedrifter, og den 9. juli 1929
skriver ”Tucson Star” under overskriften
”Cycle Plane Brings Baron” om den
spektakulære jordomflyvning.
Von Koenig-Warthausen gik glip af den
anden sejr i ”Hindenburg - Pokalen”
pga. han kommer to dage for sent, da
han den 3. november 1929 ankommer
på flyvepladsen Roosevelt Field i New
York. Men triumfen for den usædvanlige jordomflyvning i 15kW (20PS) er
der ingen der kan tage fra ham, turen

På Mercedes-Benz museet i Stuttgart kan man siden 1980 kunnet se
Klemm-Daimler-Letvægt flyet L20
”Kamerad”, som en del af den faste udstilling. Baron Von Koenig-Warthausen
originale fly findes desværre ikke mere
så det udstillede fly er en reproduktion.
Men det er baronens egne beskrivelser og noter, der er stillet til rådelighed
fra familien Koenig-Warthausen. I dag
svæver L20’eren over de besøgende i
”legende rummet 3: Omvæltninger –
Diesel og Kompressorer”. Drømmen om
egne fly som hverdags transportmiddel,
fik et stort opsving takke været Jordomflyningen med Mercedes-Benz flymotor
for 90 år siden. Men indtil videre har
denne vision ikke slået igennem. Men
det kan ændre sig i de kommende år
med opstarten af Volocopter. Virksomheden bag Volocopteren vil i de kommende år lancere Autonome elektriske
lufttaxier (eVTOL), Daimler AG er også
involveret i Volocopteren.
SJ
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Turen går sydpå
Af Jacob Laue Petersen, OY-LAU, Jodel DR1050

Ankommet til Pobiednik, flyet er godt bundet fast
I luften over Vamdrup

Mens vi venter på forårets og sommerens flyvevejr, er her
en fortælling om vores sommerferie anno 2019, i frøken
Jodel. Det er også en fortælling om, at man sagtens kan
tage på langfart, i en flyvemaskine, der i år runder 60 år.
Mandag d. 8. juli 2019 stod frøken Jodel nyvasket, tanket og
klar til afgang fra Kolding Lufthavn. Besætningen bestod af
min hustru Carina og undertegnede. Planen var ikke helt klar,
men det lå dog fast at vi ville være væk ca. en uge, og første
stop på turen var Krakow i Polen.
Der er bagsæder i frøken Jodel, så masser af plads til bagage

Stor serviceeftersyn inden afgang

Der var meldt fint flyvevejr hele vejen til Krakow. Skydemon
navigationen regnede sig frem til at turen ville tage godt fire
timer, og da flyet har en rækkevidde på godt fem timer, så
valgte vi at flyve turen i et stræk. Det er nogenlunde var ryg,
ben og blærer kan holde til. Turen gennem både Danmark og
Tyskland forløb ganske fint. Vi krydsede grænsen til Polen øst
for Berlin. Det var vores første flyvning i Polen, så vi var lidt
spændte. Vi havde hørt, at ATC i Polen nogle gange kunne
være lidt en prøvelse. Udover at det lød lidt som om den
første controller snakkede igennem en støvsugerslange, så
fik vi en meget professionel behandling. De vidste vi kom, de
vidste hvor vi skulle hen og de vidste hvilken rute vi havde
planlagt.
Vi havde inden turen forhørt os om vi kunne lande i Krakow
Balice. Under normale omstændigheder ville det være helt
En samling af halehjul, store og små
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Krakow
fint, men på grund af ombygning var der kun begrænsede
parkeringsmuligheder for GA trafik. Vi blev derfor anbefalet
den nærliggende flyveplads Pobiednik.
Ved 14.30 tiden landede vi på Pobiednik. Vi fik af den lokale
flyveklub anvist parkering. Metrologerne havde lovet lidt ustadigt vejr, og vi fik derfor frøken Jodel tøjret forsvarligt fast. Det
var lidt tyndt med offentlig transport fra flyvepladsen og ind til
byen, turen blev derfor klaret i taxa. Vi har sidenhen lært, at
Uber er et særdeles godt og velfungerende alternativ i Polen.
Vi havde nu tre dage i Krakow. Og lad det være sagt med
det samme; Krakow er en meget smuk og spændende by.
Hvis man interesserer sig bare det mindste for bygningsværker, arkitektur og historie, så er her mange indtryk at fordøje.
Historien omkring 2. verdenskrig og kommunismen fylder
selvsagt meget. Vi var på besøg på Schindlers fabrik og på
bustur til den nærliggende koncentrationslejr Auswitch. Det er
virkelig nogle besøg der giver stof til eftertanke.

Tanket og klar til at finde sol og varm

I løbet af de tre dage i Krakow var vejret noget ustadigt. Vi
besluttede at vi ville finde noget sol varme, så vi måtte længere sydpå. Vejrudsigterne blev studeret, og vi fandt ret hurtig
1 • 2020
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Auswitch

ud af, at Portoroz i Slovenien så lovende ud. En god flyvekammerat havde været der nogle gange tidligere, og havde
kun positive ting at sige om Portoroz. Næste destination var
nu bestemt. Vejrudsigten sagde at der ville blive flyvevejr,
torsdag sidste på formiddagen, så onsdag aften blev brugt til
at planlægge turen.
Turen til kystbyen Portoroz i Slovenien ville føre os igennem
Slovakiet og Ungarn. Når man flyver sydpå fra Krakow, så
skal man igennem nogle bjerge – i hvert fald efter danske
forhold. Vejrudsigten havde lovet noget lidt halvkedeligt vejr
den første til af turen, og dette holdt stik. Den første time navigerede rundt om regnbyger og lave skyer, i et landskab der
var noget bakket. Her er det virkelig en fordel at være to til at
vurdere hvad der er fornuftigt. Carina er blevet ørn til at følge
med i kort og navigation, og holde øje med vejret
Halvvejs igennem Slovakiet kom den ventede opklaring. Der
kom klar, blå himmel, og vi kunne stige op i 6500 fod og
finde et roligt luftlag. Denne blå himmel fulgte os resten af
vejen til Portoroz. Endnu engang lod vi os overraske hvor
professionel en behandling vi fik af ATC. De kendte tydeligvis
til vores flyveplan, og ruten vi havde planlagt. Vi blev flere
gange, uopfordret, tilbudt genveje gennem kontrolleret luftrum, for at korte lidt af flyvetiden. Meget venligt.
Efter fire timers flyvning landede vi i Portoroz. Et serviceniveau som på denne flyveplads skal man lede længe efter.
Personalet tøjrede flyet forsvarligt fast. Kufferterne blev båret
over i den ventende golfvogn, og vi blev kørt til terminalbygningen. Her blev vi budt velkommen til Portoroz og budt på
deres lokale velkomstdrink de kalder JET A1. Tanken er bedre
end smagen, og man kommer til at tænke på De gyldne
løver og ”Det smager som rævepis og terpentin…” Flyvepladsen sørgede også transport til og fra hotel – man følte sig
virkelig velkommen.
Vi havde nu tre dage i kystbyen ved toppen af Adriaterhavet.
Byen er ikke frygtelig stor, men der er et rigt turistliv. Der er
mange fine hoteller, og rig mulighed for at bade i både hav
og spa. Vi var nu kommet ned i varmen, og på nær en enkelt
tordenbyge, så havde vi sol og blå himmel fra morgen til
aften. På et tidspunkt lå vi på stranden og talte om, den fine
følelse det var, at vi var fløjet på solferie, i vores eget fly –
sikke muligheder.
Søndag var det tid til at stikke snuden mod nord igen. Vi var
nu kommet ret langt ned i Europa, så på vejen hjem ville vi
lave en overnatning i Prag. Vejrudsigten blev studeret lørdag
aften, og ruten blev fastlagt. Den lige linje fra Portotoz til Prag

Afhentning i golfvogn
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ville tage os igennem de Østrigske alper. Vejret ville igen
blive lidt vådt på turen, og ikke godt nok til at krydse Alperne.
Ruten blev derfor lagt øst om alperne.

Både flot og knap så flot flyvevejr til Portoroz

Frøken Jodel blev tanket op, og så var vi klar til at flyve nordpå. Vi steg til 5500 fod, og først omkring Wien kom det våde
vejr. Der blev fløjet zig-zag mellem de største byger, og Wien
Information var meget behjælpelige med at fortælle hvad
vejrradaren viste længere fremme. Endnu en gang måtte vi
konstatere, at en Jodel ikke ligefrem er vandtæt.
I Prag skulle vi lande på flyvepladsen Letnany. Den ligger lige
ved siden af en metrostation, der kan fragte en til centrum
på 20 minutter. Indflyvningen til Letnany er lidt speciel, men
meget velbeskrevet. Der er detaljerte beskrevet hvilke rapportpunkter der skal følges, i hvilken højde, samt hvornår
man skal kontakte hvem. Letnany har græsbaner, og vi skulle
lande på 23L. 23R som er den fortrukne var lukket på grund
af klargøring til en koncert. ATC advarede os inden landing
om, at 23L godt kunne være lidt ”rough”. Til dags dato har jeg
aldrig, og jeg mener aldrig, landet på så ujævn og dårlig bane.
Heldigvis er en Jodel forholdsvis solidt bygget, men lige præcis på den bane ville jeg være meget varsom med at lande
med mindre ”robuste” fly. Efter landing læste vi pilot-reviews
for pladsen. Pladsen for en del kritik for denne bane – det
skulle vi nok have læst først.
Carina og jeg har været i Prag mange gange, så vi kender
byen lidt ”som vores egen baglomme”. Vi fandt hurtig vores
hotel, og så var vi klar til lidt ”turbo-sightseeing”. Det er en
teknik vi har forfinet gennem flere år, og en teknik der vil gøre
enhver Kineser imponeret.Prag er en dejlig overskuelig størrelse, så hvis man bare har lyst til at gå rundt og kigge, uden
en egentlig plan, så kan man sagtens dette. Tilfældigvis var
der denne søndag vinfestival i byen – vældig hyggeligt.
Mandag formiddag gik turen atter mod Danmark. Flyet blev
bundet fri, efterset og tanket, og vi var nu klar til det sidste
ben mod Danmark. Samme elendige græsbane, som brugt
under tidligere landing, var stadig i brug. Vi drog derfor et
smut forbi den lokale flyveskole for at høre om der var nogle
fif. Først kommentar var, ”it’s shit, but try this” Tricket var at
hold sige i venstre side af banen de første 200 meter, og
derefter højre side hvis man ikke var i luften. Det hjalp lidt på
det, men kønt var det nu ikke rigtigt.
Turen til Vamdrup gik uden problemer. Vi havde modvind
hele vejen, så det blev til 4:15 timer i luften. Det er ret lang
tid i luften, især i en lille Jodel hvor pladsen er noget træng.
Carina er god til at underholde sig selv med bøger, musik og

Portoroz

Brændbar velkomstdrik
1 • 2020
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På vej til Prag
pilotpleje. Jeg hygger mig med selve flyvningen, navigation og
mit brændstofregnskab.
En Jodel har to tanke, og under længere ture tager jeg tid på
hvor meget jeg har fløjet på den enkelte tank. Det giver et
ret præcist billede af hvor meget brændstof der er tilbage, og
hvordan det passer med den resterende flyvetid. Der er ret
præcist 2,5 timers flyvning i hver tank.
Mandag midt på eftermiddagen landede vi igen i Vamdrup.
Sommertogt 2019 var veloverstået. Det blev til 17:02 timer i
luften på denne tur, og vi blev en del oplevelser rigere. Carina
og jeg nyder denne måde at holde ferie på. Vi ved aldrig rigtig hvad vi når frem til, og det er en del af oplevelsen. F.eks.
booker vi først hotel eller overnatning under flyvningen. Det
er Carinas opgave. Vi ser hvad der er ledigt, og så booker vi
når vi er sikre på at nå frem.
Jo jo, det her med ferie i eget fly, det gør vi igen. Vi glæder os
allerede til togterne i 2020

Turboturister i Prag
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Bundt godt fast i Prag, lidt torden på vej

1 • 2020
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Invitation til
50-års jubilæum
d. 31. maj
Flugsportclub Heide-Büsum har sendt os en officiel invitation
til 50-års jubilæum for Heide-Büsum Flyveplads (EDXB).
Flyveklubben byder på softdrinks og Matjesbrötchen, der
bedst kan beskrives som saltsild-sandwich. Der er gratis landing og vi er velkommen til at campere på flyvepladsen.
Yderligere forplejning forefindes, så ingen kommer til at gå
sulten i seng. Der er endnu ikke udarbejdet et detaljeret
program; vi poster programmet på Facebooksiden, når vi
modtager det.
Heide-Büsum ligger på den tyske nordsøkyst, ca. 47 mil syd
for Tønder og nær St. Peter-Ording, hvor mange af os har
været før.
Banerne hedder 11/29 og består af 720 x 23 m. asfalt.”

Velflyvende KZ III OY-DEB til salg

Efter næsten 30 års ejerskab ønsker jeg nu at afhænde
min KZ III’er
Data:
Skandinavisk Aero Industri A/S
KZ III U2 Fabrikations Nr. 94
Standart Luftdygtighedsbevis
Kategori Normal
Udløbsdato: 8. Maj 2021
Står på Vamdrup EKVD
Læs flyet interessante historie i Oscar Yankee eller her:
http://www.kz-fly.dk/files/kz3-94.PDF
OY-DEB kan købes for kr. 89.000,Lago Laumark-Møller
Vestergade 39,
6500 Vojens
Telefon 4017 1540
E-mail: Lago@nypost.dk
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1963 Piper PA-18-150 Super Cub
over Nordborg.

En beretning om den
sidste Syver i Schweiz
Af Carl-Erik Olsen
Fotos: Carl-Erik Olsen,
Niels Kristian Kjær og
Georg Zueblin
Der er ingen tvivl om, at mange KZ
flyejere holder af og nyder deres gamle
maskiner. Hver gang man er i luften,
er det umuligt ikke at glæde sig over
at sidde ved pinden i en vidunderlig
og dejlig flyver fremstillet for en menneskealder siden af Skandinavisk Aero
Industri. Det betyder også, at historien
om Kramme og Zeuthen’s kreationer af
forskellige fly og deres dygtige medarbejdere kan genfortælles fra nye vinkler
og i andre eller nye sammenhænge. I
dag må de danske KZ-fly ses som en
del af landets industrihistorie.
Skandinavisk Aero Industri er vores eneste fly-fabrikation nogen sinde, der blev
etableret i 1937. De enestående maskiner skal bevares flyvende for eftertiden
som en del af Danmarks kulturarv og
-historie.

Enhver flytype, uanset fabrikat, består af
mange kompromis’er. Udgangspunktets
for et nyt fly er en række opgaver, krav
og specifikationer, som flyets design,
konstruktion og egenskaber gerne skulle
indfri. Balancen mod det perfekte kan
meget vel blive vanskelig, hvis man
fokuserer for meget på nogle væsentlige punkter og ønsker. Fremmer man
nogle særlige egenskaber og tilsidesætter en god helhed, kan flyet risikere at
ende med at få nogle mindre attraktive
udfordringer for piloten. Uanset hvordan, vil fysikkens love som altid sætte
visse begrænsninger. Det kan der aldrig
lavet om på.
KZ-flyene var optimale i deres tidsalder
før WWII og umiddelbart efter med deres tidstypiske materialevalg. De hyldes
for deres flyveegenskaber, især af deres
ejere og de piloter, der har haft mulighed for at sidde ved pinden. Jeg erken-

Vingerne og haleplan klar til det sidste stop indtil videre - til Tåsinge.

der, at jeg på forhånd er forudindtaget,
og dur ikke som dommer. Men min KZ
VII er meget let at flyve, og krævende
at flyve godt. Hun er livlig og reagerer
omgående på selv små korrektioner, og

Havaristen med knækkede hovedbjælker og et brækket haleplan.

bagsiden af den fornøjelse er, at hun
ikke virker så stabil under indflyvning til
landing, som f.eks. en C172. Syveren
opfører sig næsten som en sommerfugl
især i lidt urolig luft og når farten tages
af. I ground-effekt bliver hun mere
rolig. Min egen personlige cross-wind
komponent er under 10 knob og det
ikke særligt højt. Alligevel er Den Gamle
Dame det helt rigtige match for mig.
Både KZ III og KZ VII er godt egnede til
at lande på tilfældige marker og strandenge. Ejere af KZ III eller KZ VII kan
ikke prale med flyenes rejsehastighed.
Men flyene kan noget, som mange
andre har svært ved: At flyve ekstremt
langsomt og i stand til at håndtere en

1 • 2020

19

Det sidste syver
end en fjerdedel. Medvirkende til en
lukning af Skandinavisk Aero Industri’s
flyproduktion i midten af 1950’erne
var også en række ulykker i 1952-54
med dødelig udgang med militærets
KZ X, et 2-sædet observationsfly. Meget
tyder på, at alle de forfærdelige uheld
skyldes, at flyene blev bragt i nogle
flyvestillinger, som fartøjerne ikke var
godkendte til. Eftertiden har vist, at SAI’s
dårlige omtale var helt ufortjent.
Skandinavisk Aero Industri leverede de
sidste KZ VII-fly i den første halvdel af
1950’erne. Temmelig mange komponenter til de seneste leverancer af
”Syvere” blev fabrikeret i efteråret 1947.

KZ VII’erne i Schweiz
HB-EPS anbragt på en ladvogn for at blive kørt bort fra flyvepladsen i Bienenfarm.
udelanding på en markvej eller græsmark, hvis det er ønskeligt.

Det er interessant, at den første Syver,
der blev solgt til Schweiz i 1950, blev
lanceret som “der Dänischer Storch”.

KZ VII byggenummer 188 klar til afhentning.

KZ-flyene har mange gode og eftertragtede konstruktionsdetaljer, som
man ikke finder i f.eks. amerikanske fly.
Adskillige sammenlignelige fly er som
regel mere simple eller enklere, og dermed billigere. Ofte er deres flaps alt for
små eller ikke eksisterende. Af samme
årsag var de danske fly også mere
tidskrævende i mandetimer. Desuden
havde udviklingen af nye fly under
WWII og umiddelbart efter vist, at de
næste årtiers fremtid hovedsageligt ville
fokusere på aluminiumskonstruktioner.
Det kunne man i længden ikke konkurrere med, for antallet af mandetimer
til fremstillingen af sammenlignelige fly
bygget i aluminium ville være mindre
På EKST. Interessant Cessna 152 som “Texas-dragger” modification med 4 bladet
propel, for at holde støjniveauet lavt. Formentligt også med 150 HK.

Det skyldes netop den lave stall-hastighed, som prægede interessen. Tilnavnet henviste til det noget større Fieseler
Storch Fi156 fly, som havde tilsvarende
egenskaber. Det er nu heller ikke så
mærkeligt, at de to fly ligner hinanden
på det område. Viggo Kramme blev
under den tyske besættelse tvunget
til et ophold i Tyskland for at lære at
fabrikere flydele i en ordentlig kvalitet
til Luftwaffe, fordi SAI’s hidtidige og
tvungne leverancer typisk blev kasseret
(!). Viggo Kramme “kom i træning” i
Kassel, hvor man netop producerede
Fi156. Hjemme igen og nogle måneder
senere begyndte Kramme og Zeuthen
at konstruere deres første høj-vingede
fly, KZ III, med 2 sæder. Prototypen gik
i luften i 1944 med ambulance-bema-
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ling. Flyet har mange detaljer, som man
også kan findes på en Fi156’er, samt på
søsteren 2 år senere, den 4-sædede KZ
VII’er. Men det er en anden historie.
Den første KZ VII’er eksporteret til
Schweiz (1950) blev byggenummer
174, og fik registreringen HB-EPZ. I
1956 blev hun solgt videre til Tyskland
(D-ECOC), og i 1965 købt tilbage til
Danmark: OY-DMJ. Siden da skiftede
hun ejere adskillige gange. I dag står
DMJ hos Jørgen Nielsen i Sønderborg.
Men efter ankomsten af HB-EPZ fik
Skandinavisk Aero Industri i løbet af
de næste to år leveret yderligere 8 KZ
VII’ere til Schweiz. De fik byggenumrene 188 til og med 194 samt 199.

Lastet og køreklar.

Af disse 9 KZ VII’ere i Alpelandet fik 4
på Als over en uges tid. Nogle havde
en afstikker til Læsø. Nordborg var den
sidste destination, før turen atter gik
tilbage sydpå.

EKST. En sjælden Cessna 175 “Lark” med 6 cylindret Franklin motor, formentligt
220 HK. (Oprindeligt født med en gearet Continental GO-300 på 175 HK ved 3200
rpm, og en propel på 2400 rpm).

Jeg faldt i snak med nogle af schweizerne, da de var landet på Tåsinge, deres
første stop i DK. Undervejs omtalte
de også, at HB-EPS havde været med
på vej nordpå, men var blevet svært
beskadiget under en mellemlanding i
Bienenfarm nær Berlin. Heldigvis uden
personskade. Nogle billeder på en
iPhone viste den bedrøvelige hændelse. Efterfølgende udvekslede jeg nogle
deltagende e-mails med Georg, og
tilbød at hjælpe med kontakter i Danmark, som kunne være behjælpelige
med stumper til genopbygningen. Der
var ingen tvivl om, at flyet kunne reddes
og genopbygges, omend bekosteligt,

fly gennem årene så alvorlige havarier,
at de er gået tabt for altid. OY-STJ, OYDSB, OY-DBO og OY-DMJ er tidligere
schweiziske ”Syvere”, der er vendt
tilbage til Danmark. Undtagen HB-EPS,
der blev eksporteret i 1951, og som
siden 1997 har været den sidste tilbageværende af de schweiziske Syvere.

HB-EPS

Georg Zueblin har ejet HB-EPS i 40
år og har gæstet Danmark og KZ
Rally i Stauning flere gange. Han og en
co-pilot deltog med ”Syveren”, da et
selskab bestående af 13 schweiziske fly
drog nordpå til en Ø-tur rundt i Danmark i juli 2019. De gæstede blandt
andet Tåsinge, Endelave og Nordborg
1 • 2020

EKST. 1963 Piper PA-18-150 Super Cub.
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Det sidste syver
En lille uges tid senere, hvor det flyvende selskab forsamledes i Nordborg
(Pøl) til Nordals Flyveklubs legendariske
grill-aftener, blev der også rig lejlighed
til at høre mere om deres oplevelser
under turen og rundt i Danmark. Igen
drejede samtalen sig ind på HB-EPS’
uheld og der blev udvekslet e-mails,
også Georg Zueblin’s.
Efterfølgende tilbød Niels Kristian Kjær
ligeledes at hjælpe til med kontakter
til nøglepersoner i Danmark, såfremt
Georg ønskede at genopbygge HB-EPS
og behøvede reservedele. Det viste
sig, at også andre kompetente folk var
trådt til, så personerne omkring Nordals
Flyveklub trak sig.

Georg siger ikke farvel, men på gensyn. En gentleman på alle måder.

Imidlertid vendte Georg Zueblin, noget
uventet, tilbage til Niels i slutningen
af august og meddelte ham, at han
havde opgivet at få sin dejlige Syver
repareret i Schweiz. Georg kunne ikke
bære tanken om, at flyet risikerede at
blive skrottet, når forsikringen formeligt

ikke nødvendigvis i stumper - men i
mandetimer (m/k).
Mødet med Bienenfarm’s græsbane resulterede i et alvorligt ground loop, hvor
venstre understel foldede sammen og
bukkede sig ind under kroppen. Derved
knækkede venstre vinge ved fastgørelsen til vingestræberen og venstre del af
haleplanet brækkede. Trækstræberen
blev også ødelagt og alu-panelerne i
bunden bag motorskærmen trykket ind.
Men ret så forbavsende rørte propellen
ikke jorden, så motoren, der kun havde
gået ca. 400 timer siden hovedreparationen, samt propellen, ikke tog skade
ved den hårde landing. Georg Zueblin
havde på den flyvning overladt venstre
sæde til en ung pilot.

Jørgen Nielsen var yderst interesseret i læsset. Desværre havde han været
forhindret i at være med på turen.
ville udbyde havaristen til salg. Han ville
gerne have indflydelse på Syverens
videre skæbne.
Niels fik derefter et tilbud om at overtage og hente havaristen i Schweiz mod
at love, at han skulle sørge for at gøre
hende flyvende igen - og vende tilbage
for at fremvise resultatet. Georg havde
lyst til at flyve EPS endnu engang og
genopfriske mange gode minder fra et
langt ejerskab, - og han ville gerne give
stafetten videre . . .

Diamond D-42 Twin Star letter fra Nordborg. (Diesel motorer).
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Den sidste Syver i Schweiz vender
hjem
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Det sidste syver
gjorde vores chauffør og hans tomme
vogntog, og som skulle overholde en
noget langsommere hastighed.
I Hamborg havde vi, Niels og Carl-Erik,
en lille omvej gennem byen for at
samle Claus op til turen videre sydpå.
Fremme i Schweiz, hen på aftenen, fik
vi en meget varm og imødekommede
velkomst til en hyggelig og sen middag, som Georg havde arrangeret nær
hotellet.

Claus, Carl-Erik, Niels og Georg med co-pilot. Et kapitel slutter og et nyt begynder.
Spændende og vemodigt.

Fly på landevejen nordpå i Sydtyskland.
Efter lidt betænkningstid kontakte Niels
nogle folk, der kunne/ville hjælpe til
med opgaven. Alle på listen var ejere
af et KZ-fly i forvejen. Opgaven var at
redde et KZ-fly - og på danske hænder,
kort og godt. Gruppen skulle hjembringe den sidste Syver fra Schweiz,
gennemføre en succesfuld reparation,
og holde hende flyvende. Så Jørgen
Nielsen, Claus Thomsen, Niels Kristian
Kjær og Carl-Erik Olsen blev enige om,
at et sådant projekt ville vi gerne aktivt
deltage i.
Og så begyndte udfordringerne: Der
skulle findes en lastbil med chauffør og
en stor trailer. Ingen af os have et køretøj eller et kørekort, som kunne klare
opgaven. Efter mange forskellige forsøg
og skuffelser undervejs lykkedes det at
finde den rigtige mand, vogn og trailer.
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Dernæst skulle vi bare ned og hente
flyveren. Men nej, så let går det ikke.
Der skal gives tilladelse til at udføre et
fly fra Schweiz ad landevejen. Desuden
kræves der en tilladelse til at køre gennem Tyskland, og til at indføre flyet i
Danmark. Vi fik hjælp af en dansk told
specialist, og hvis man søger længe
nok, kan man også finde et schweizisk
speditørfirma, der mod betaling kunne
hjælpe os igennem bureaukratiet ved
grænserne. Uden de rette papirer og
gode kontakter havde vi ikke haft gode
chancer for at gennemføre vores ekspedition.
Turen sydpå startede en tidlig morgen
fra Sønderborg - meget tidligt, for vi
måtte i al hast fremskynde afgangen
yderligere med nogle timer, fordi højbroen over Kielerkanalen skulle lukkes
for reparationer tidligt på dagen. Vi
nåede over kanalen i tide, det samme

Dagen efter, da vi dukkede op i hangaren, hvor havaristen lå, viste det
sig, at flyet var adskilt og umiddelbar
klar til omgående at blive læsset. En
mekaniker var parat og assisterede
med en gaffeltruck til at laste motoren
og flykroppen. Det var godt, at traileren
var så stor, at kroppen og vingerne fint
kunne surres forsvarligt hver for sig. Vi
havde medbragt træplanker, værktøj og
skruer til at montere mulige fastgørelser
og støtter på den enorme bil-trailer.
Motoren, krængerorene, flaps, haleplan
og sideror samt andre effekter kunne
anbringes og sikres i den store varevogn og pakket med tykke flyttetæpper.
Derefter gik turen nordpå til Sønderborg. En “antik” delvis defekt og adskilt
flyvemaskine hævede en del øjenbryn
undervejs ved landegrænserne. Det
krævede temmelig megen forklaring,
som ingen på den anden side af skrankerne egentlig rigtigt forstod. Men ved
at lede og finde de rigtige, kompetente
mennesker, der havde de rigtige stempler til de mange papirer, lykkedes det at
få flyet igennem alle forhindringerne.
Vi landede nogle timer efter midnat
i Sønderborg og fik lidt søvn. Men
vogntoget måtte holde stille kort før
grænsen syd for Padborg, hvor chaufføren tog hvil. Efter et tidligt morgenmåltid måtte vi tilbage til grænsen for at
hjælpe til med at få vores dyrebare last
gennem tolden og ind i Danmark. Alt
sammen klappede fint og såre godt.
Næste stop blev Sønderborg, hvor
motor, fly-krop og andre stumper blev
sat af i Jørgens hangar. Vingerne og haleplanet blev surret på en lille trailer og
senere på dagen kørt videre til Tåsinge
for reparation.
Næste nummer af Oscar Yankee vil
indeholde en artikel om reparationen
af HB-EPS’ venstre vinge. Det er allerede sikret, at KZ VII byggenummer
188 fremover vil bære registreringen
OY-EPS.
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Vedligeholdelseskursus

Vedligeholdelseskursus i Vamdrup

Lørdag d. 22. februar blev årets første kursus, i KZ og V regi,
afholdt i Vamdrup. Der var indbudt til vedligeholdelseskursus,
og 18 øvrige kursister var klar fra morgenstunden. Under
morgenmaden forklarede Tim og Henrik om mulighederne
- og ansvaret - der følger med i forbindelse med vedligehold
af BL 2-2 fly. Kursisterne blev delt op i tre hold, og rokerede
herefter rundt mellem tre stationer.
De tre undervisere, Vasu, FlyMøller og Rasmus, tog med
kyndig hånd kursisterne igennem motorvedligehold, ledninger, magneter, sikringstråd, og meget meget mere. Det blev
alt sammen krydret med historier fra det virkelig liv, om hvad
mangel på, eller forkert vedligehold kan gøre.
”FlyMølller forklarer om vedligehold – her på en Lycoming
O-320”
”Vasu viser hvordan magneter testes i testbænken”
”Rasmus forklarer vigtigheden af rigtig valg af antennekabel”
”Steen viser muligheden for visning af vejr og trafik under
flyvning, med SkyEcho”
”Claus viser hvordan elektronisk tænding virker, og hvordan
det kan være et alternativ til magnet
Tak til undervisere og kursister for en god dag.
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Vedligeholdelse og inspektion af Van’s RV fly
Henrik Gabs-Pedersen – PU formand
Jeg opfordrer alle ejere af Van`s RV fly til at læse
marts 2020 udgaven af SportAviation. På side 96
er der en informativ artikel af Vic Syracuse omkring
vedligeholdelse og inspektion. Derudover har han
afholdt et Webinar, som kan ses på EAA`s hjemmeside under fanen Videos / Webinars / Maintenance
and inspection / Vans RV Maintenance Common
Quistions. Videoen varer næsten i 1 ½ time. Lidt
tør og monoton stemme, men han kommer med
mange gode guldkorn. Kræver videoen, at man er
logget ind, så er det en kærkommen lejlighed til at
tegne et medlemskab af EAA, hvis man ikke er har
sådan et.
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3 forskellige størrelser af 2-motorede Experimental

